De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op
zoek naar een:

Kwaliteitsfunctionaris
Functie inhoud:
Het adviseren en ondersteunen van de laboratoriumleiding bij de ontwikkeling, implementatie, borging
en toetsing van het kwaliteitsbeleid laboratoriumzorg
binnen de organisatie.
Het laboratorium valt onder de organisatie Fundashon
Mariadal. Fundashon Mariadal levert zorg- en
dienstverlening aan zorgvragers in de klinische,
poliklinische, ambulante en thuissituatie. Het
laboratorium probeert begin 2017 de ISO 15189-2012
accreditatie te behalen. Het niveau van diagnostiek
voldoet aan de Nederlandse maatstaven.
De kwaliteitsfunctionaris:
- signaleert ontwikkelingen binnen de
laboratoriumzorg en op het gebied van kwaliteit, zoals
nieuwe normen, richtlijnen en regelgeving;
- adviseert de laboratoriumleiding ten aanzien van het
kwaliteitsbeleid.
- adviseert en ondersteunt de laboratoriumleiding bij
het implementeren en onderhouden van het
kwaliteitssysteem;
- geeft voorlichting en instructies met betrekking tot
de uitvoering van het kwaliteitsbeleid aan
management en medewerkers binnen het
laboratorium

- implementeert in overleg met de laboratoriumleiding
meetinstrumenten ten behoeve van het
kwaliteitssysteem zoals bijvoorbeeld
cliënttevredenheidsonderzoeken
- fungeert als aanspreekpunt voor het laboratorium
voor kwaliteitsgerelateerde vraagstukken, zowel intern
als extern.
- signaleert en controleert of alle werkzaamheden
worden uitgevoerd zoals beschreven in het
kwaliteitshandboek en rapporteert de bevindingen aan
de laboratoriumleiding;
- signaleert knelpunten binnen de organisatie die
voortvloeien uit audits en klachten- en VIM-registratie
(Veilig Incidenten Meldingen), maakt probleem- en
procesanalyses en stelt verbetervoorstellen op;
- coördineert de uitvoering van audits en koppelt
bevindingen terug naar de laboratoriumleiding.
- ondersteunt de laboratoriumleiding en
medewerkers bij het opstellen, implementeren en
beheren van kwaliteitsdocumenten (richtlijnen,
protocollen, procedures en werkinstructies).
Functie-eisen
• Kennis op hbo-niveau op het gebied van zorg en
beleid aangevuld met een opleiding op het gebied van
kwaliteitsmanagement.
• In- en externe ontwikkelingen worden gevolgd
waarbij consequenties en mogelijkheden voor het
laboratorium en het kwaliteitsbeleid worden
beoordeeld.
• Sociale vaardigheden zoals oplettendheid,
zelfstandigheid, tact, luistervaardigheid, geduld,
doorzettingsvermogen, integriteit en representativiteit.
• Sterke communicatieve vaardigheden in het
Nederlands, Papiaments en Engels (schriftelijk en
mondeling)

Wat wij bieden:
Een uitdagende functie met veel dynamiek in een
veelzijdige en prettige werkomgeving met korte
communicatielijnen. De functie van
kwaliteitsmedewerker is ingedeeld in functiegroep 50
minimaal $ 2.754,= en maximaal $ 3.829,= bruto per
maand conform de geldende salarisschaal van
Fundashon Mariadal.
Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com
http://youtu.be/ncryEHaPcwI.
Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer Danny Rojer, Manager Zorg via email adres
drojer@fundashonmariadal.org
Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal,
t.a.v. mevrouw. Adeline Montero, personeelsadviseur,
Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, Bonaire of via
e-mail adres: amontero@fundashonmariadal.org.
Sluitingsdatum 17 februari 2017.

